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Úvodní slovo
První letošní mrazíky už na oknech pomalu kreslí rozmanité obrazce. To ale rozhodně neznamená, 
že bychom se v SANEK Ponte uložili k zimnímu spánku. Poctivě se snažíme pomáhat, kde můžeme, 
a navíc se nám podařilo dokončit bulletin, ve kterém podrobně rozebíráme často přehlížené téma – 
oblast HR managementu (HRM) v neziskových organizacích. Tak příjemné čtení!

Pravé bohatství spočívá v lidech. Přehlížet HRM se nevyplácí
Každou společnost, a to včetně neziskových organizací, zásadně utváří její lidé – zaměstnanci, dobro- 
volníci, další spolupracovníci. Právě kolektiv má zásadní vliv na zdravou atmosféru uvnitř 
organizace i na pracovní výsledky, které se potom zákonitě odráží i na službách a spoko- 
jenosti klientů.

Proto je i v neziskovém sektoru nesmírně důležité se věnovat práci s lidmi – tedy HR managementu. 
Komplexně a strategicky řešit vše od struktury organizace a pozic v ní, vyhledávání 
nových spolupracovníků přes efektivní začlenění nováčků do týmu až po soustavnou 
motivaci zaměstnanců a kooperaci na osobním rozvoji. Ruku v ruce s tím jde i pěstování 
sounáležitosti pracovníků s organizací.

Bez přehánění můžeme říct, že HR management je stejně důležitou oblastí jako finanční řízení, 
strategické řízení, management služeb i PR a fundraisingu.

Zatím převládá intuice 
Přes nesporný význam HR managementu není v neziskovém sektoru situace příliš uspokojivá. Oblast 
HR managementu od struktury a náboru až po ukončení spolupráce je často řešená 
spíše intuitivně a ad hoc.  Podle našich zkušeností a dostupných informací k žádnému zásadnímu 
posunu v poslední době nedošlo. Všímáme si, že v neziskovém sektoru začíná téma HR více 
rezonovat, ale prozatím se moc věcí do praxe neuvedlo. Pro tuto chvíli jsme svědky pouze 
drobných a nesmělých krůčků směrem k funkčnímu HR.
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Strategie a plán nejsou strašáci, ale pomocníci
Jak začít se změnou? Než se pustíte do konkrétních činností, vyplatí se podívat na celou situaci více 
z nadhledu. Načrtnout dlouhodobou strategii vaší organizace a stanovit si základní SMART cíle, od 
kterých se budou odvíjet konkrétní aktivity. Součástí strategie má být i pasáž, věnovaná HR manage-
mentu (pokud nemá přímo svoji vlastní strategii).

Hned potom nastane čas na vypracování plánu práce s lidmi (HR plán). Možná se zrovna teď děsíte, 
že vás „po nocích“ čeká nezáživné sepisování rozsáhlých elaborátů o desítkách až stovkách stránek, 
ale opak je pravdou. Dokument má být maximálně stručný, praktický a užitečný. Vhodně a srozumi-
telně mapovat každou fázi tzv. životního cyklu pracovníka. 

Pozornost každé fázi životního cyklu pracovníka 
Je velkým pozitivem, když má organizace nastavené alespoň základní pravidla a postupy v rámci ce-
lého životního cyklu pracovníka – a to od struktury, přes nábor a výběr, adaptaci, řízení výkonu  
a motivaci, až po rozvoj a řízení kariéry pracovníka.

Jasná struktura, vymezené pozice a jejich náplně jsou základem klidu v každé větší organizaci.

Dobře zvládnutý nábor a výběr pracovníků přivádí „na palubu“ správné lidi na správná místa. 
Ty nejvhodnější. Nezapomeňme také na to, že nábor má i interní podobu a je pak významným moti-
vátorem pro stávající pracovníky.
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Adaptace je pro vstup do organizace naprosto zásadní – zatímco ve výběrovém řízení, nyní jde o co 
nejrychlejší a nejkvalitnější „transplantaci“ nového člověka do organizace či nového týmu.

Oblast řízení výkonnosti v sobě nese řadu aktivit od zadávání úkolů, přes vedení a řízení 
lidí v průběhu výkonu až po hodnocení, odměňování a motivaci.

Klíčovým prvkem je pravidelné (sebe)hodnocení – pracovníci pak mají oprávněný dojem, 
že organizaci na nich skutečně záleží. I prostým selským rozumem si můžeme odvodit,  
že u takového zaměstnavatele budou lidé s radostí pracovat. Tento fakt potvrzuje i průzkum  
od Grafton Recruitment, ve kterém se ukázalo, že 95 % respondentů chce pracovat ve spo- 
lečnosti, kde na nich ostatním záleží, a kde berou v potaz jejich potřeby.

Cestou k růstu organizace i jejích lidí je systematická podpora rozvoje pracovníků. Je na místě  
si uvědomit, že profesní růst je též jedním z klíčových benefitů. Vzdělávání pro pracovníky 
představuje šanci naučit se používat řadu nástrojů (odborných, interpersonálních i manažerských), 
které jsou v dnešním světě velice žádané napříč odvětvími. Kromě toho vzdělávání funguje výborně 
jako prevence proti syndromu vyhoření.

Je dobré si připomenout i fakt, že vzdělávání a rozvoj je jakýmsi „předpokojem“ kariérních posunů 
našich lidí. Jakkoli má pojem „kariéra“ v našem prostředí občas stále negativní konotace, jde o jedno-
značně pozitivní proces. Kariéra můžeme v první řadě vnímat na poli odbornosti, a pak až ve formě 
postupů na vedoucí pozice. Bez kariérního managementu je velmi obtížné zajistit zastupitelnost, při-
pravit nástupce na konkrétní pozice i dlouhodobě motivovat lidi.

Vysvětlíme, nastavíme, naučíme
Není tajemstvím, že úspěšnou organizaci tvoří především zaměstnanci. Přesně z toho důvodu se 
napříč odvětvími stále více a více pozornosti upíná směrem k HR. Motivovaní pracovníci a jejich 
další systematické formování je tedy součástí i neziskových organizací. Pokud chcete nastavit HR 
podle životního cyklu zaměstnance a v návaznosti na potřeby vaší organizace, jsme tu 
pro vás. 
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Buďte s námi 
Možná už se těšíte na zdobení adventního věnce, ochutnávání svařáčku a pečení cukroví. Přesto vám 
musíme dát tip, jak si ještě více zpříjemnit čekání na nové vydání bulletinu. Na facebookové stránce 
SANEK Ponte vám servírujeme podrobnosti o našich projektech, novinky ze světa managementtu  
a spoustu dalších zajímavostí. Tak buďte s námi, ať vám nic neuteče.

Aktuální projekty
Koučování managementu: Magdaléna I Evaluace OPZ 052: Oblastní charita Jihlava I Evaluace 
OPZ 048: Dotyk II I Evaluace OPZ 098: Centrum Anabell, z. ú. I Evaluace OPZ 098: Středisko 
rané péče EDUCO Zlín z.s. I Evaluace OPZ 098: Cesta pro rodinu I HR manažer on-line kon-
zultace: Oblastní charita Jihlava I Koučování managementu: Armáda spásy I Evaluace projektu 
OPZ 098: Charita Zábřeh I Evaluace projektu OPZ 098: Oblastní charita Jihlava I Koučování 
managementu: Pestrá společnost, s.r.o., I „Evaluace projektu Sociálně aktivizační služba 
pro rodiny s dětmi Klubíčko“: Oblastní charita Jihlava I Procesní analýzy v rámci projektu 
Profesionalizace neziskovek: Nadace rozvoje občanské společnosti I Procesní analýza  CAF: 
DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO – OPAVSKÁ I Strategický plán organizace: Rodinné  
centrum Dětský svět z.s. I Centrum Anabell, z. ú. I Evaluace OPZ 139

Myšlenka na závěr
Neříkej, že to nejde, raději řekni, že to zatím neumíš.
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